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 اإلالخص:

ل الضعاؾت ئلى صعاؾت ظاهغة نعىص الضٌو العظمى في الىظام الضولي مً زالٌ الاعخماص على العىام تهضؾ هظه

ت بضٌ ؤلاكخهاع على العىامل اإلااصًت ، وجخسظ مً الهحن صعاؾت خالت ، جسلو هظا الضعاؾت ئلى أن الهحن  اإلاعُاٍع

أحجمذ عً لعب صوع صٌو عظمى لؿىىاث عػم أنها جمىىذ مً الاعجلاء مً الىاخُت اإلااصًت بخدؿً مىكعها اليؿبي في 

حن الضازلي والخاعجي أصي الىظام الضولي ، ولىً هظا ألامغ بضأ في الخؼحر مع خ ضور مجمىعت مً الخؼحراث على اإلاؿخٍى

احي هضولت عظمى.   بالهحن ئلى مباقغة عملُت اعجلاء معُاعي في الىظام الضولي ، مً أحل ؤلاعتراؾ بضوعها الهٍى

ت صولت عظمى. ،  الهحن  اإلاعُاعي،الاعجلاء : الكلمات اإلافحاحية   هٍى

Abstract:  

This study aims to study the phenomenon of the rise of the superpowers in the 

international system by relying on ideational factors rather than on material factors, China 

was chosen as a study case.  

Over the past years, China has improved its power position .However; it has refused to 

play the role of “super power”. Yet, this has begun to change with a series of changes at the 

domestic and foreign levels that have led China to embark on a normative process of 

ascension in the international system in order to recognize its own role as a superpower. 

Keywords : Normative Upgrading, China, Super power identity. 
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 :مقذمة

لم جىً نهاًت الحغب الباعصة نهاًت لـترة ػمىُت وئهما نهاًت لىماطج معغؿُت وبضاًت لىماطج معغؿُت أزغي ؿالخدٌى 

ا ؿلِ وئهما وان جدى  ال كُمُا أًًا، ؿالىظام الضولي الجضًض الظي عؾم في بيُت الىظام الضولي لم ًىً جدىال بيٍُى

ىُت  اث"، احؿم بالهُمىت ألامٍغ يي ألاؾبم حىعج بىف وونـه بأهه "عهغ الحٍغ ه الخُاب الكهحر للغئِـ ألامٍغ زَُى

ىُت وعىإلاتها وكض ػاصث  ت باعخباعها كىة عظمي ومً الىاخُت اللُمُت مً زالٌ وكغها لللُم ألامٍغ مً الىاخُت البيٍُى

يي أ خضار الحاصي عكغ مً ؾبخمبر مً حعمُم هظه الهُمىت. بُض أن ألاػماث الضوعٍت التي ٌعِكها الاكخهاص ألامٍغ

بعض مؿاهمت هظه ألازحرة في  2008الهحن الظي بضأ ًبرػ بكيل أهثر ويىخا بعض أػمت الغهً العلاعي ؾىت  ونعىص

ىهاث نعىص الهحن، ؿبِىما ًجاصٌ  أصي ئلى بغوػ هلاف أواصًمي خٌى مؿخلبل الىظام ،خل ألاػمت  الضولي وؾىاٍع

ُل أػماث في اإلاىُلت بحن الهحن الىاكعُىن الجضص بأن الهحن ؾخداٌو الهُمىت على آؾُا مما ؾُإصي ئلى ئقعاٌ ؿخ

ىُت و الهحن و  الىالًاث اإلاخدضة وال ٌؿدبعضون كُام خغب باعصة في وسخت حضًضة ًيىن َغؿاها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت اللبرالُت الجضًضة أن اهسغاٍ الهحن في اإلاإؾؿاث الضولُت وفي الخجاعة ، ف ي الُغؾ آلازغ ًجاٌ أصعُاء الىظٍغ

هظه  .العاإلاُت ًجعل كغاع زىيها ألي هؼاعاث مؿخلبال كغاعا ػحر علالوي زانت أنها جدلم همىا اكخهاصًا هبحرا

ت التي ًًعها البىائُىن في نلب جدلُلهم لظاهغة الخـؿحراث جلخهغ على الخـؿحر اإلااصي وحؼـل العىامل الـىٍغ

الهعىص الهُني وبغوػها هلىة عظمى وهي عملُت باليؿبت لهم ال جلخهغ على الهُمىت اإلااصًت ؿلِ وئهما ًجب أن جمخض 

ت،ئلى الهُمىت  ا بضًال للىمىطج  اإلاعُاٍع يي؟ؿالى أي مضي ًمىً أن جلضم الهحن همىطحا معُاٍع  وهل ؾِؿمذ لها ألامٍغ

 هظا الىمىطج بخدلُم الاعجلاء اإلاعُاعي؟ 

 في النظام الذولي:  العظمى/ النظشية البنائية وصعود القوى  01

ت في جدلُل العالكاث الضولُت وهظا ال  اث التي حعخمض على العىامل الـىٍغ ت البىائُت مً بحن الىظٍغ حعخبر الىظٍغ

  ٌعني ئهياعها لضوع العىامل اإلااصًت، ولىنها في اإلالابل
 
اث العلالهُت )الىاكعُت، اللُبرالُت( اهخمامها ج ىىغ على الىظٍغ

اإلاـٍغ بالعىامل اإلااصًت واصعاءها بأنها العامل الخـؿحري الىخُض. حعخمض البىائُت في جدلُلها للعالكاث الضولُت على 

اث والتي اعل بها هـؿه مع بأنها: "مجمىع اإلاعاوي التي ًهف الـAlexander Wendt  ٌعغؿها ألىؿىضع وهضث الهٍى

ً ت صون أن هغبُها باآلزغ والظي جىمً (1)"   ألازظ بعحن الاعخباع وحهت هظغ آلازٍغ ،  ؿال ًمىً أن وعغؾ ما حعىُه الهٍى

ت الضٌو ػحر  أهمُخه في الازخالؾ عً ألاها وػُاب اإلاكترواث ؿيىن صولت "كىة هبري" ال معنى له ئال ئطا أصعهىا هٍى

ـا احخماعُا بُبُعتها مدضص مً زالٌ ما ًدمله الـىاعل ألازحرة به ، ؿو اعترؿذ هظه  (2)الىبري  ت جدمل حعٍغ يل هٍى

ً وهى ما ٌكيل بيُت العالم الاحخماعُت، وعلُه ؿان ألاخاصًت اللُبُت هي بيُت  حماعُا خٌى أهـؿهم و آلازٍغ

ً اإلاكترن بحن الـاعل و البيُت ، ووكأ هدُجت هظغة ال ىُت لىـؿها احخماعُت كائمت على الخيٍى ىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت جدمل معها جىكعاث  ت، و ول هٍى هلىة عظمى وهدُجت اعتراؾ الضٌو ألازغي "اللىي ػحر العظمى" لها بهظه الهٍى

                                                           
(1)Alexander Wendt, “Collective Identity Formation and The International State” , American Political Science 

Review ,88(1994) , p.385.  
(2) Ted Hopf ,Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 

and 1999,(London: Cornell University Press , 2002), p.07. 
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خه بمعنى (1)مكترهت للؿلىن اإلاالئم بحن الؿلىن و اإلاـهىم  الخالؤم. الـاعل العلالوي هى الظي ًبلى في جىانل مع هٍى

ا وئطا لم جلعب  ، (2)حخما يالظاحي و الضوع الا  ولهظا ؿان اللىة الىبري ئطا لعبذ الضوع اإلاىٍى بها ًخم مياؿئتها معُاٍع

ججضع ؤلاقاعة ئلى أهمُت العىامل اإلااصًت في عملُت جدلُل  .صوعها أي زغوحها عً الىو اإلاىخىب ؿانها جخعغى للعلىبت

ة هبري صون خهىلها على عىامل ماصًت جىغؽ هظه نعىص اللىي الىبري ؿال ًمىً جهىع صولت جىظغ لىـؿها هلى 

ت،  الغؤٍت وجىغؽ الاعتراؾ بهظا الىاكع مً كبل الضٌو ألازغي، هظه العىامل جخمدىع باألؾاؽ خٌى اللىة العؿىٍغ

 الاكخهاصًت، مؿاخت الضولت وعضص الؿيان. 

ت، هظه ألازحرة بالىدُجت الىنٌى ئلى كىة عظمى أو كىة مهُمىت ًخُلب مؼاوج بحن العىامل اإلااص ًت واإلاعُاٍع

ت عاإلاُت  جلخض ي هظغة ألاها لىـؿه على أهه كىة عظمى باإلياؿت ئلى اعتراؾ آلازغ بهظا الضوع  Global identityوهٍى

احي وهظا ال ًيىن ئال مً زالٌ جىاؿغ عىامل ماصًت حؿاهم في عملُت ؤلاصعان اإلاخباصلت ، وه ما ًإصي ئلى زلم  ى الهٍى

ؿلىن حؿمذ له بالخدغن في هُاق عالمي في قيل اؾخجابت وجُابم مع هظا الضوع، هظا الخدغن ال جىكعاث مكترهت لل

 ًيىن ؿلِ جدغن عؿىغي وكضعة على وكغ اللىاث اإلاؿلحت وئهما ًجب أن ًيىن هظلً وكغ لللُم واإلاعاًحر. 

 :  / الصين و ؤلاحجام عن الاسثقاء اإلاعياسي : بين ألاسباب اإلاادًة واإلاعياسية02

م  1974في ؾىت  أللى صوؽ قُاو بِىؽ زُابا أمام ألامم اإلاخدضة أهض ؿُه أن الهحن صولت اقتراهُت ؾائغة في ٍَغ

مغة خؿب ئخهائُاث البىً الضولي ،  65الىمى ، ومظ طلً الححن همى الاكخهاص الهُني بكيل هبحر و جًاعف بىاكع 

ف باإلاعجؼة لم ًغاؿله حؼحر في الخُاب الغؾمي الهُني بُض أن هظا الىجاح الاكخهاصي الىبحر و الظي ػالبا ما ًىن

ؿالى الُىم ال جؼاٌ ولمت "صولت هامُت" مً أهثر اليلماث جىغاعا في هظا الخُاب ، والظي كض جضعمه مجمىعت مً 

ملُىن نُني بأكل مً  250الٍغف الهُني مً الـلغ خُث ال ًؼاٌ ٌعِل أهثر مً  ةالعىامل اإلااصًت على ػغاع معاها

ً ًىمُا ، هما أن معضٌ الضزل الـغصي الهُني ال ًغىى ئلى اإلاعضالث في الضٌو اإلاخُىعة خُث ًبلؽ هظا الضزل صوال  ٍع

ا ، وهى ما صؿع هان حكً حكىوؽ هائب عئِـ لجىت الكئىن الخاعحُت الهِىُت ألاؾبم ئلى  6500خىاٌ  صوالع ؾىٍى

. ججاصٌ (3)ملُاع ئوؿان مً بغازً الـلغ"' 1,3دكاٌ اللٌى بأهه "لِـ هىان ش يء ًمىً جلضًمه للعالم أؿًل مً اه

زانت في كبل -على الضعىاث الضولُت  الهحن أن صوعها ًجب أن ًخىاؿم مع وىنها صولت هامُت، ولهظا صائما ما جغص  

ىُت نها بخىلي مؿإولُاث أهبر في الىظام الضولي باللبٌى بخدمل حؼء مً اإلاؿإولُت ًخىاؿم ووى -الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

يي ألاؾبم باعان أوباما في زُاب له أمام ألامم اإلاخدضة للهحن بخدمل  صولت هامُت، ؿبعض صعىة الغئِـ ألامٍغ

يبغي أن جيىن  مؿإولُاتها في الىظام الضولي عص علُه هظحره الهُني ش ي ححن بأن الهحن ال جؼاٌ صولت هامُت، ٍو

 . (4)مؿإولُاتها مخىاؾبت مع مغهؼها

                                                           
(1) Peter Katzenstein ," Introduction: Alternative Perspectives on National Security”, in : Peter J. Katzenstein 

(ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, )Columbia University Press, 

1996),p. 54. 

(2)James March and John Oslen , “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life” , 

American Political Science Review, Vol. 78, No. 3 (Sep., 1984) , p .161  

(3) Isaac Stone , "Is China Still a „Developing‟ Country? A look at Beijing‟s favorite rhetorical trick", Foreign 

Policy, , (date of access 12.06.2017)  

http://foreignpolicy.com/2014/09/25/is-china-still-a-developing-country/ 
(4) Idem 

http://foreignpolicy.com/2014/09/25/is-china-still-a-developing-country/
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وع الضولت الىامُت عاصة ما ًغبِ هظا ألامغ بتهغبها الهحن مً جدمل مؿإولُاتها الضولُت هضولت جأهُض الهحن على ص

 هبري في الىظام الضولي، بُض أن هظا ألامغ كض ٌعؼي ئلى مجمىعت مً ألاؾباب أهمها: 

لخاًىان، مياو و كغن الظٌ الظي جغن آزاعه عمُلا في عؤٍت الهحن )ألاها( لىـؿها، زانت و أن حؼءا مً أعاييها )ا -

لت الؾخعماع أحىبي، وال جؼاٌ جاًىان جخمخع ئلى الُىم باالؾخلالٌ ؿالهحن "جغي هـؿها بىظغة  هىهيىوؽ( واهذ لـترة ٍَى

 .(1) مؼصوحت صولت عظمى وصولت يعُـت في هــ الىكذ"

الهِىُت وهي جإزغ في زلاؿت الخىايع اإلاىغؾت في الثلاؿت الىىـكىؾُت والتي قيلذ ميىها مهما في حعٍغف ألاها - 

حعٍغف ختى بعٌ اإلاهُلحاث، ؿمهُلح ألامت، الضولت ألامت، الؿُاصة و الىظام الضولي ال ًىحض في كامىؽ الثلاؿت 

، هما أن All Under Heaven (tianxia  )الىىـكىؾُت و ئهما ٌؿخعاى عىه بمهُلح "ول ما جدذ الؿماء" 

ؿىىـىقـ ٌعخلض أن ؤلامبراَىع الجُض هى مً ًدىم  ؛األزالقجغجبِ في الثلاؿت الىىـكىؾُت ب Quanliاللىة 

ً ويهظب هـؿه وهى ما ًىاكٌ جماما اإلاـهىم اإلاُياؿُلي لؤلمحر ، ؿمـهىم اللىة في الثلاؿت الىىـكىؾُت هى  آلازٍغ

 . (2)مـهىم أزالىي عىـ ما هى علُه في الـهم الؼغبي

قأهه زلم جىكعاث مكترهت للؿلىن كض ال جيىن الهحن عضم عػبت الهحن في لعب صوع "صولت هبري" و الظي مً -

كاصعة على الايُالع بها، زانت في ظل ألاػماث الضازلُت التي ال جؼاٌ حعِكها ولهظا ؿهي جخجىب اإلاساَغة بخىلي هظا 

احي الظي ئن جىلخه عليها أن جالئم ؾلىهها مع صوعها في الىظام الضولي و الظي ًجعلها جضزل يمً هُ اكاث الضوع الهٍى

ت ئن هي ؿكلذ و الظي ٌعني ببؿاَت نهاًت  ت ئن هجحذ في اللُام بأعباء هظا الضوع أو العلىبت اإلاعُاٍع اإلاياؿئت اإلاعُاٍع

ض أن جلعب صوع معُاعي مديىم علُه بالـكل زانت و أن البيُت اإلااصًت و  صوعها هضٌو هبري، ولهظا ؿالهحن ال جٍغ

ت للىظام الضولي ال جؼاٌ حؿُُغ  ىُت ، ؿالؿُاؾت الخاعحُت بلُذ حؿحر وؿم اإلاعاًحر اإلاعُاٍع عليها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

هخفي قذساثنا و هبقى في صماهنا و ال هحاول " Deng Xiaopingصوؽ قُاوبىؽ  الغئِـ الهُني ألاؾبم التي ويعها  

ْبطن" ، أخز القياد
َ
ذ جضزل يمً هُاق و التي واه بشيقك و عضص ثباثك وبعذ رلك سحكون هناك إهجاصات  أ

هظه الكعاعاث زللذ معُاع "ًجب أن هغهؼ على البىاء الضازلي وهخجىب لـذ الاهدباه (3)عضم لـذ الاهدباه  اؾتراجُجُت

في الخاعج"، و الخُابم بحن اإلاعاًحر اإلاجخمعُت و الضولُت " الهحن صولت هامُت ًجب أن جلعب صوعا ًخىاؿم ومىكعها " 

 ع صولت هامُت. حعل الهحن حؿخمغ في لعب صو 

ىُت، مىظىمت خلىق ؤلاوؿان، وقعاع كضعها( - ىُت )الاؾخثىائُت ألامٍغ عضم امخالن الهحن إلاعاًحر على ػغاع اإلاعُاع ألامٍغ

ت كىة عظمى.   التي حؿمذ لها بخأؾِـ هٍى

                                                           
(1) David Kang,  China's Rise and Regional Strategy: Power, Interdependence and Identity, (New York: 

Columbia University Press, 2007), p. 79. 

(2) Dominik Mierzejewski ,"The Quandary of China's Power Rhetoric : The "peacefl-rise" concept and internal 

debate " in : Hongyi Lai and Yiyi Lu, China's Soft Power and International Relations,( New 

York :Routledge, 2012),p.67.  

(3)Stig Stenslie and Chen Gang , China in the Era of Xi Jinping: Domestic and Foreign Policy Challenges, 

(Washignton D.C  : Georgetown University Press , 2016) , p . 120.  

  



 

111029 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/عظمى دولة هوٌة تبنً حنو :الدويل النظام يف املعٍاري االرتقاءو الصني
 /ــــــــــــــــــمصطفى بوصبوعة  ب.د  

417 
 

اًت بىاء الترهحز على الهعىص الهُني على اإلاؿخىي ألاواصًمي أوال زم على اإلاؿخىي الؿُاس ي زاهُا، أصي ئلى بض

احي "عضو"  زُاب  ٌعخبر الهحن هتهضًض زانت مً كبل الىاكعُحن الهجىمُحن وهى ما وان ؾُإصي ئلى زلم صوع هٍى

احي "مىاؿـ" وبضا طلً مً زالٌ جبني  ؾاععذ الهحن ئلى ئعؾاٌ عؾائل جهب يمً الاؾخمغاع يمً الضوع الهٍى

وهى مـهىم كضمه بضوعه ألاواصًمي حكىؽ بُجُان  ، peaceful raising ( heping jeuqi)زُاب الهعىص الؿلمي 

ت للحؼب الكُى ي، وجم جبىه الخلا مً كبل اللُاصة الغؾمُت الهِىُت خُث وفي  اإلاضًغ الؿابم إلاضعؾت اللجىت اإلاغهٍؼ

ً حُاباو الىػٍغ ألاٌو الهُني ألاؾبم على أن الهحن جدبنى  ىُت أهض ٍو زُاب له أمام َالب حامعت الهاعؿغص ألامٍغ

 Leoضأ الهعىص الؿلمي مإهضا أنها بلضه بلض مدب للؿالم مؿخعُىا بملىلت للياجب الغوس ي لُى جىلؿخىي  مب

Tolstoy "وهظا في مداولت مىه  (1)الظي كاٌ ؿيها بأن "الهحن هي أعغق و أهبر بلض و ألامت ألاهثر خبا للؿلم في العالم ،

ُت . ٌكحر مـهىم "الهعىص الؿلمي" ئلى زمؿت عىانغ للخأهُض بأن الهعىص الهُني ؾُيىن يمً اإلاىظىمت الؼغب

 عئِؿُت، هي:

ؼ الخىمُت في البالص، في ملابل أن حؿاعض هي على جدهحن •  أن حؿخـُض الهحن مً الؿالم العالمي لخعٍؼ

 الؿالم العالمي مً زالٌ ما جدلله مً جىمُت؛

 خلل اإلابظٌو مً كبلها؛الاعخماص على كضعاث الهحن الظاجُت ؿلِ وعلى الجهض الىبحر واإلاؿ• 

الاؾخمغاع في ؾُاؾت الاهـخاح واللىاعض الـاعلت للخجاعة الضولُت والخباصٌ الخجاعي هًمان لخدلُم هظا • 

 الهضؾ؛

 ألازظ بعحن الاعخباع أن جدلُم هظا اإلاـهىم "الهعىص الؿلمي" ؾِخُلب أحُاال مخعضصة وؾىحن عضًضة؛• 

م أي صولت أو حعٍغٌ أي صولت أزغي للخُغ هما أزىاء الؿعي لخدلُم هظا الهضؾ، لً ًخ•  م الىكىؾ بٍُغ

 .(2)لً ًىجؼ على خؿاب أي أمت

 / مؤششات الححول الهوياجي في الصين: النظش لألها :03

بضاًت جدٌى في الىظغ ئلى ألاها مً كبل  حكحر ئلى هىان العضًض مً الخدىالث التي ًمىً أن هغنضها في الهحن

ت )عضم الاؾخعضاص لخدمل صوع صولت هبري( وختى اإلااصًت الهِىحن ؿبعض أن أبغػها  مجمىعت مً اإلاساوؾ اإلاعُاٍع

احي  2008)الخىمُت ػحر اإلاخىاػهت في الهحن(، ؿاهه بضاًت مً ؾىت  ًمىً أن هغنض مجمىعت مً مإقغاث الخدٌى الهٍى

ي جمثل آلازغ الؿلبي باليؿبت في الهحن ؾىاء على مؿخىي الهحن، أو على مؿخىي آلازغ زانت الىالًاث اإلاخدضة والت

 للهحن، وجخمثل أهم هظه العىامل في: 

زاوي أزُغ أػمت اكخهاصًت عاإلاُت  2008: حعخبر ألاػمت الاكخهاصًت العاإلاُت لؿىت 2002ألاصمة الاقحصادًة العاإلاية -01

ٍىُت ئلى ئكغاى عضص هبحر ، هظه ألاػمت بضأث في الىالًاث اإلاخدضة بعض أن لجأث البىىن ألامغ 1929بعض الىؿاص الىبحر

                                                           
(1)  " Turning Your Eyes to China"--Speech by Premier Wen Jiabao at Harvard University" (date of access 

12.06.2017).  

 http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/xw/t56090.htm 

غة للضعاؾاثخؿحن باهحر، مـهىم "الهعىص الؿلمي" في ؾُاؾت الهحن الخاعحُت ، علي (2) ش الىلىج  مغهؼ الجٍؼ  ( 13.06,2017، ) جاٍع

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/201172113270156186 

http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/xw/t56090.htm
http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/xw/t56090.htm
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/201172113270156186


 

111029 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/عظمى دولة هوٌة تبنً حنو :الدويل النظام يف املعٍاري االرتقاءو الصني
 /ــــــــــــــــــمصطفى بوصبوعة  ب.د  

418 
 

مً اإلاؿتهلىحن أصحاب الجضاعة الائخماهُت الغصًئت، الظًً لم جىً لضيهم اللضعة على ؾضاص صًىنهم في آلاحاٌ اإلادضصة 

اإلاىعغج  .مما أزغ على ويع اإلاإؾؿاث اإلاالُت التي مىدذ اللغوى، ومً زم عضم كضعتها على الىؿاء بالتزاماتها وانهُاعها

مما أصي ئلى اهخلاٌ ألاػمت ئلى الضٌو  2008ؾبخمبر  في Lehman Brothersػمت هى ئؿالؽ بىً لُمان بغصعػ الخُحر في ألا 

اخخىاء ألاػمت وللمؿاهمت في  .(1)ألاوعبُت و الضٌو الىامُت خُث أػللذ معظم البىعناث العاإلاُت على زؿائغ هبحرة

ت كُمتها  ، هى، كاٌ عئِـ الىػعاء الهُني 2009ع. وفي مُلع عام ملُاع صوال  586عنضث الحيىمت الهِىُت عػمت جدـحًز

ت زاهُت لضعم اكخهاصها عىض اللؼوم  . (2)ئن الهحن مؿخعضة لخبني عػمت جدـحًز

جؼامً مؿاهمت الهحن في اخخىاء ألاػمت الاكخهاصًت العاإلاُت مع هجاخها في جىظُم ألالعاب ألاوإلابُت والتي هما 

الهحن وجدضًا أزبذ مً زالله الهِىُىن أنهم كاصعون على جىظُم مثل هظه  ؾبم طهغها مثلذ خضزا اؾخثىائُا في

الخظاهغاث وأنها لم حعض صولت هامُت، وهى ما أبغػه ازخُاع الخىحن إلقعاٌ قعلت ألاوإلابُاص. الخىحن الظي ًغمؼ لللىة في 

اصة الُمىخا(3)الثلاؿت الهِىُت  ني وأصي ئلى ٍػ اصة الـسغ الَى ث الهِىُت وؾاهمذ ئلى خض بعُض ، وهى ما أؾهم في ٍػ

 في اهخلاٌ الهحن مً عؤٍت هـؿها هضولت هامُت ئلى عؤٍت هـؿها هلىة هبري.  

باوعلاص مإجمغ الحؼب الكُى ي الهُني الثامً عكغ و الظي جمسٌ عىه  2012: احؿم العام الحغير في ألاجيال-02

خم جمُحز ألاحُاٌ التي  حعاكبذ على خىم الهحن بمجمىعت مً الؿماث اهخلاٌ الؿلُت ئلى الجُل الخامـ ، ٍو

لت و التي  سُت التي عاٌكىها، ؿاإلاؿحرة الٍُى اإلاكترهت ؾىاء مً هاخُت الخيكئت الاحخماعُت أو مً هاخُت ألاخضار الخاٍع

ني واهذ الحضر  هي عباعة عً ؾلؿلت اوسحاباث هـظها الحؼب الكُى ي الهُني في خغبه يض خؼب الهحن الَى

ٌ ألابغػ الظي حم بؼعامت ماو س ي جىوؽ ، أما الحغب يض الُابان ؿياهذ الؿمت ألابغػ التي حمعذ  ع بحن كاصة الجُل ألاو

محن عانغوا ئنالخاث صًىج ولهظا ؿلض  كاصة الجُل الثاوي بؼعامت صًىج قُاو بِىج ، الجُل الثالث بؼعامت حُاوؽ ٍػ

حن جاو  ؿلض حمع بحن كاصجه معانغتهم للثىعة وان "حُل الخدٌى الاقتراوي" ، أما الجُل الغابع  بؼعامت هى ح

، الجُل الخامـ بؼعامت ش ي ححن بِىؽ معظم كاصجه كاصة مضهُىن ًيخمىن لجُل ما بعض الحغب العاإلاُت  (4)الثلاؿُت

الثاهُت وجللىا حعلُما عالُا في الجامعاث الهِىُت، ؿعلى ؾبُل اإلاثاٌ ًدمل ول مً الغئِـ و عئِـ مجلـ الضولت 

 ضهخىعاه . قهاصة ال

بالىدُجت؛ ؿان هظه العىامل أصث ئلى بضاًت الخدٌى في الىظغ ئلى ألاها، ؿالهحن مىظ ونٌى الجُل الخامـ للؿلُت 

احي عالمي و أبغػ ما ًضٌ على هظا   باجذ جىظغ ئلى هـؿها على أنها كىة عاإلاُت وحؿعى بكيل متزاًض ئلى لعب صوع هٍى

                                                           
ش الىلىج  (1)  (14.06.2017هبُل خكاص، "ألاػمت اإلاالُت العاإلاُت وجأزحرها علي الاكخهاص العغبي" ، ) جاٍع

https://bit.ly/2eCuFC9 
ش الىلىج (2)  ( 22.06.2017حُىع محن ، "هل ألاػمت اإلاالُت جدٌى الهحن ئلى كىة عظمى" ، ) جاٍع

http://www.nato.int/docu/review/2009/FinancialCrisis/Financial-Crisis-China/AR/index.htm 

)3) Dominik Mierzejewski ,"The Quandary of China's Power Rhetoric : The "peaceful-rise" concept and internal 

debate " in : Hongyi Lai and Yiyi Lu, China's Soft Power and International Relations,( New 

York :Routledge, 2012),p.66. 

(4)David Finkelstein,and Maryanne Kivlehan ,  “The Rise of Fourth Generation : Overview and Implications” , 

In : David Finkelstein,and Maryanne Kivlehan (eds.) , China's Leadership in the Twenty-First Century: The Rise 

of the Fourth Generation , (London : Routledge , 2015) , p.16. 

  

https://bit.ly/2eCuFC9
https://bit.ly/2eCuFC9
http://www.nato.int/docu/review/2009/FinancialCrisis/Financial-Crisis-China/AR/index.htm
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ٌ الخىحه هى جبني مهُلح الحلم الهُني ،  غ الكعبي الهُني  وهى مهُلح كضمه ألو العلُض اإلاخلاعض مً حِل الخدٍغ

في هخاب مىؾىم بـ : "الحلم الهُني : جـىحر اللىي العظمى مىاكـها الاؾتراجُجُت في   Liu Mingfu لُى مُىؽ ؿُى

يا"  -China Dream: Great Power Thinking and Strategic Posture in the Postمغخلت ما بعض أمٍغ

America Era          ت الجِل ، لضعحت ال  2010و وكغ في عام ض مً اإلاىاعص مً أحل جلٍى و صعا ؿُه  ئلى ئهـاق اإلاٍؼ

م للهحن لخدل مدل  ججغؤ معها الىالًاث اإلاخدضة على أن جىاػع الهحن في اإلاىاَم اإلادُِ بها و هظا ما ًمهض الٍُغ

ؿسالٌ الخمـ كغون اإلاايُت وان على  champion countryت البُل أو لخهل ئلى ما ؾماه الضول )(الىالًاث اإلاخدضة

ُاهُا في اللغهحن الثامً  عأؽ ول كغن صولت بُل: البرحؼاٌ في اللغن الؿاصؽ عكغ ، هىلىضا في اللغن الؿابع عكغ ، بٍغ

ً ، والهحن ًجب أن جيىن خؿبه الضولت البُل في اللغن  عكغ والخاؾع عكغ و الىالًاث اإلاخدضة في اللغن العكٍغ

ً  وهظه ألاؿياع لعبذ صوًعا في الخأزحر على الغئِـ الهُني ش ي ححن بِىؽ الظي اجسظ عىىان الىخاب  الحاصي والعكٍغ

 له
ً

 ، و الظي اؾخسضمه في أٌو زُاب جىحه به للكعب الهُني حي كاٌ : (1)قعاًعا مـًال

كًِخىا الىبحرة الاقتراهُت طاث الخهائو الهِىُت" والضؿع بها ًجب ان هبظٌ حهىصا خثِثت وهمض ي كضما باعاصة ال جلهغ وهىانل خمل "

 (2)الحلم الهُني بخدلُم ججضًض هبحر لالمت الهِىُت" لؤلمام وبضٌ كهاعي حهضها لخدلُم

اإلاثحر لالهدباه هى ازخُاع مهُلح الحلم، ؿاإلاإهض أن هظا الخُاع لم ًىً مدٌ الهضؿت وئهما وان مؿخىحى مً 

ي يي ًمُل  يمهُلح الحلم ألامٍغ يي، والازخالؾ الىخُض بحن الحلمحن أن الحلم ألامٍغ الظي َاإلاا قيل مىبع الخمحز ألامٍغ

 ئلى الحلم الـغصي )الـغصًت الغأؾمالُت( أما الحلم الهُني ؿهى خلم حما ي )الجماعُت الاقتراهُت(:

 اللىة  الغوح الهِىُت ججمعىا لىبني بلضها]...[ لبىاء الحلم الهُني علُىا أن هجمع ول

(3)"الهِىُت]...[وولما هىا مخدضًً ولما حكاعهىا في الـغم لجعل ألاخالم خلُلت
 

بضوعه صالالث جإهض اللُُعت الخامت مع كغن الظٌ، ؿالخُاب أللي في اإلايان الظي ازخحر إلعالن هظا الحلم ًدمل 

م النهًت" جىاٌو معاهاة الهحن مً بُل اإلاؿ ني عىىاهه "الٍُغ ً في اللغهحن الخاؾع عكغ مبنى اإلاخدف الَى خعمٍغ

ً ومً زم هجاخها في اؾترصاص عظمتها جدذ خىم الحؼب الكُى ي بدبني ش ي لكعاع الحلم ؿاهه ًمهض .) 4)والعكٍغ

ت للىظام العالمي والضزٌى في عملُت وكغ معُاعي جلضم مً زاللها الهحن  للضزٌى في ؾُاق مغاحعت البيُت اإلاعُاٍع

 بي في الخىمُت والظي َاإلاا عبِ بحن الخىمُت /الخدًغ و الؼغبىت )جبني اإلاعاًحر الؼغبُت(: همىطحا مؼاًغا للىمىطج الؼغ 

م الهُني ًجب علُىا وكغ الغوح الهِىُت التي ججمع بحن  ىُت   ولخدلُم الٍُغ عوح الامت والَى

 .(5)باعخباعها حىهغ  باعخباعها حىهغ وعوح العهغ مع الانالح والابخياع 

                                                           
(1) Isaac Stone Fish , "Col. Liu and Dr. Pillsbury Have a Dream: The Inevitable Showdown Between China and 

America" , Foreign Policy ,  (date of access 15.06.2017) 

https://foreignpolicy.com/2015/06/04/col-liu-and-dr-pillsbury-have-a-dream-the-inevitable-clash-between-china-

and-america/ 

(2) Stig Stenslie and Chen Gang , op.cit., p. 127 

(3) Malcolm Moore, " Xi Jinping calls for a 'Chinese Dream'" , The Telegraph, (date of access 07.06.2017) 

 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9935609/Xi-Jinping-calls-for-a-Chinese-Dream.html 

(4)What does Xi Jinping's China Dream mean?", BBC World News ,(date of access 15.06.2017) 

 http://www.bbc.com/news/world-asia-china-22726375 

(5)Idem  
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 اء اإلاعياسي: هحو اعتراف آلاخش بهوية "دولة عظمى' الصينية: / الصين والاسثق04

هجاح الهحن في عملُت الاعجلاء اإلاعُاعي والىنٌى ئلى مغخلت صولت عظمى ًخُلب منها اعتراؾ الضٌو ألازغي بهظه 

ت، والهحن بضأث بالـعل في جغوٍج هـؿها هبضًل للىالًاث اإلاخدضة زانت وأن همىطحها الخىمىي ٌعخبر  ضا خُث الهٍى ؿٍغ

الضٌو  اعتراؾهؿغ مخالػمت التي جغبِ الخىمُت /الخدًغ بالؼغبىت )جبني اإلاعاًحر الؼغبُت( ، ولهظا ؿان الهحن وفي ؾبُل 

حن:   ت على مؿخٍى  ألازغي بها هضولت عظمى باقغث عملُت مىاحهت معُاٍع

الضولُت زانت الىلضًت منها  حعخبر اإلاإؾؿاثأ/اإلاشاجعة اإلاعياسية على مسحوى اإلاؤسسات الذولية السائذة: 

ت العاإلاُت و البىً الضولي(  مإؾؿاث حعمل على وكغ اإلاعاًحر الؼغبُت ؿهي حعمل  )نىضوق الىلض الضولي ، مىظمت الخجاٍع

لها ويع مجمىع اإلاعاًحر همخعهض للمعاًحر وجلىم باصزالها  ت ، ؿهظه اإلاإؾؿاث جم عً ٍَغ م اإلاياؿئت اإلاعُاٍع عً ٍَغ

جب على واؿت الضٌو الالتزام بها في اإلاجاٌ الاكخهاصي وهي معاًحر عملذ على ويعها الىالًاث اإلاخدضة الضولُت التي ً

ىُت َىاٌ العلضًً اإلاايحن و  ت و هى ما جدلم للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ىُت مً أحل جىَغـ ؾُُغتها اإلاعُاٍع ألامٍغ

ا على الىظام العالمي   ت جدمل معها جىكعاث مكترهت للؿلىن اإلاالئم  وبما أنحعلها جيىن صولت مهُمىت معُاٍع ول هٍى

في الاكخهاص الضولي و هى ما  الناظم ؿان ول ؿىاعل الاكخهاص العالمي ًخىكعىن مً الىالًاث اإلاخدضة أن جلعب صوع 

ً ، ػحر أن ألاػمت الاكخهاصًت ىُت َىاٌ العلض ألاٌو مً اللغن الىاخض والعكٍغ  كامذ به الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

خىلها مً مهضع لخىظُم الاكخهاص العالمي ئلى مهضع لؤلػماث في هظا الىظام ، زغوج الىالًاث  2008العاإلاُت لؿىت 

اإلاخدضة عً الضوع اإلاىٍى بها ؾُجعلها جخعغى بضوعها ئلى علىباث جخمثل باألؾاؽ بتراحع اللُب اإلاعغفي الظي أصي 

ىُت هىاظم احي ؾدؿعى  ئلى عؤٍت آلازغ للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ لالكخهاص العالمي ، وهى ما كض ًإصي ئلى زلم ؿغاغ هٍى

على  Zhou Xiaochuanعئِـ بىً الكعب الهُني ػهى قاوقىان ؾضه، ؿمباقغة علب ألاػمت أهض الهحن ئلى 

ئمياهُت أن حؿاهم في ويع أؾـ اكخهاص عالمي حضًض ٌؿاهم في معالجت عُىب الىظام الىلضي مً زالٌ زلم عملت 

 لالخخُاَي العالمي. حضًضة 

عالوة على طلً، حعمل الهحن على زلم جدالـاث صازل اإلاىخضًاث الضولُت الاكخهاصًت ؿلبل أًام مً اوعلاص كمت 

ً، كضم الغئِـ الهُني ش ي هضًت ألإلااهُا جخمثل في الباهضا وهظا في مداولت منها ل خدؿحن عالكاتها مع الاجداص العكٍغ

ً والتي اوعلضث في همبىعغ بأإلااهُا في  لُت 08ألاوعوبي في كمت العكٍغ ، وهظا العمل هى عمل مخعاعؾ علُه 2017 حٍى

وحؿعى الهحن مً زالٌ هظا ئلى حكىُل حبهت مىخضة يض  الضولُت،جدذ خىم ؾاللت جاوؽ لدؿهُل العالكاث 

 (.1باإلاىار والخباصٌ الخجاعي) الىالًاث اإلاخدضة زهىنا ؿُما ًخعلم

: اعخمضث الهحن بعض نهاًت الحغب الباعصة على اإلاواجهة اإلاعياسية من خالل خلق مؤسسات إقليمية ودولية ب/ 

الاهًمام ئلى اإلاإؾؿاث ؤلاكلُمُت الؿائضة في اإلاىُلت وهظا في حعبحر عً التزامها بمعاًحر هظه اإلاإؾؿاث، ؿالى حاهب 

جأؾِـ مىظمت  ؾاهمذالباؾُـًُ  –اإلاىخضي ؤلاكلُمي لآلؾُان، و مىخضي حعاون آؾُا  اهًمامها ئلى ول مً

، ؿالهحن ؾعذ في مغخلت أولى ئلى عؾم نىعة ئًجابُت عنها في عالكاتها الضولُت مً زالٌ الهعىص الؿلمي و قاوؼهاي

                                                           
1

ش الىلىج :  لكغق ألاوؾِجلغب اإلاىاكف الهِىُت ـ ألاإلااهُت"، ا« صبلىماؾُت الباهضا   ( 06.07.2017، )جاٍع

https://bit.ly/2Q2G9zy 
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ري جلىم على الحلم الهُني و مداولت عضم لـذ الاهدباه للهعىص الهُني ، ونٌى ش ي للؿلُت وجبيُه الؾتراجُجُت هب

قيل كُُعت مع هظه الؿُاؾت ؛ خُث أهض بعض اؾخًاؿذ الهحن للمإجمغ  Yatia Mengخلم آؾُا الباؾـًُ 

الؿىىي إلاىخضي آؾُا الباؾـًُ أن الهحن جخدمل مؿإولُت زلم وجدلُم خلم آؾُا الباؾـًُ لضٌو اإلاىُلت وطلً 

م زلم ما ؾماه  بىت عالكاث اكخهاصًت ، قالهضؾ هى ئصزاٌ ححران الهحن في  ."مجخمع اإلاهحر اإلاكترن"عً ٍَغ

م لبىاء ئكلُم معغفي على مؿخىي آؾُا الباؾـًُ وهى أمغ جىظغ ئلُه الىالًاث اإلاخدضة  زلاؿُت وأمىُت جمهض الٍُغ

بت  ىُت بعحن الٍغ ىُت و جغهحزها اإلاتزاًض على آؾُا في ظل ئصعانألامٍغ متزاًض مً كبل  زانت مع حؼحر الاؾتراجُجُت ألامٍغ

ىُت الؿابلت هُالعي ولُيخىن خُىما  ىُحن بأهمُت اإلاىُلت وهى ما أهضجه وػٍغة الخاعحُت ألامٍغ قضصث اإلاؿإولحن ألامٍغ

أو العغاق مإهضة في هــ الؿُاق أن  نأن مؿخلبل الؿُاؾاث الضولُت ؾُلغع في آؾُا ولِـ في أؿؼاوؿخا على

ىُت و  مىُلت آؾُا الباؾـًُ مىُلت ئلى اؾدثماعاتها، ؿالىالًاث اإلاخدضة بضوعها حعخبر اإلاىُلت جخىق ئلى اللُاصة ألامٍغ

 ، يمنها الهحن ناخبت السجل ألاؾىص في خلىق ؤلاوؿان و الضولت ػحر الضًمىكغاَُت لللُم اإلاكترهت و التي ال جضزل

 ٌ لت الخلـُت للهحن هما جض ي أن جإهض أن آؾُا الباؾـًُ لِؿذ الحضً الىالًاث اإلاخدضة مً زالٌ هظه الغؤٍت جداو

م عملُت  ؼ هظه الغؤٍت ؾاععذ الىالًاث اإلاخدضة ئلى ئوكاء الكغاهت عبر اإلادُِ الهاصي لخٍُى هظه ألازحرة، ولخعٍؼ

هت ؿسح اإلاجاٌ ا، بُض أن اوسحاب الىالًاث اإلاخدضة مً هظه الكغ  اليكغ اإلاعُاعي التي باقغتها الهحن في اإلاىُلت

كغ اإلاعُاعي لللُم الهِىُت ؿالهحن جخجه كضما هدى ئعاصة هىضؾت اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت للهحن إلهماٌ عملُت الي

مً أحل زلم خىهمت اكخهاصًت عاإلاُت حضًضة أي ويع مجمىعت مً اإلاعاًحر واللىاعض واإلاإؾؿاث إلصاعة الاكخهاص 

ىُت، وهى هضؾ حؿعى ئلى جدلُله عؿلذ العضًض مً الضٌو زانت مع  العالمي جيىن بضًلت عً اإلاإؾؿاث ألامٍغ

مجمىعت صٌو البرهـ خُث أوكأث هظه الضٌو بىً الخىمُت الجضًض والظي ًلع في مضًىت قىؼهاي والهضؾ ألاؾاؽ 

دُت في الهىضو  ؿعى مً  ق مً البىً هى الًؼِ على نىضوق الىلض الضولي مً أحل ئنالح هظام الحهو الخهٍى َو

الهحن جسىى معغهت هـىط في مإؾؿاث بغجً ووصػ، وهى ما ًىُبم ؿ(.1حهت أزغي ئلى ئعاصة هُيلت الاكخهاص العالمي)

ت والتي  اصة هـىطها -هما ؾبم وطهغها -أًًا على مإؾؿاث الخعاون ؤلاكلُمي آلاؾٍُى خاولذ مً زاللها الهحن ٍػ

يي، ؿالهحن أوكأث البىً آلاؾُىي لالؾدثماع في البيُت الخدخُت في  ٌ الىـىط ألامٍغ  2014 حاهـيصازلها مً أحل جلٍى

صولت، وحعض عوؾُا عًىا مإؾؿا في البىً هما ًًم البىً ول  50ملُاع صوالع بمكاعهت أهثر مً  100بغأؾماٌ كضعه 

ؿغا  ُاهُا وأإلااهُا وؿغوؿا وئًُالُا وؾَى و أبضث الُابان اهخمامها باالهًمام ػحر أنها اههاعذ لًؼٍى  مً بٍغ

ع في أوعوبا وآؾُا والكغق ألاوؾِ، وفي ؾىت واقىًُ بعضم الاهًمام ، بعض ؾىت مً ئوكائه اؾدثم غ في حؿعت مكاَع

ملُاع صوالع، و ٌعض البىً الضعاع اإلاالي إلاكغو ي "الحؼام الىاخض"  1.7كضم البىً كغويا للضٌو جهل ئلى أهثر مً  2016

م الىاخض" ت كام بها ألا  و "الٍُغ م البدغي اإلاؿخلهم مً عخلت بدٍغ ىؽ هه"، خُث ٌكحر هظا ألازحر ئلى الٍُغ صمحراٌ "ٍػ

ت الهِىُت أما  عض عمؼا ألنالت اللىة البدٍغ لُا في اللغن الخامـ عكغ، َو الظي أبدغ بأؾٌُى مً الؿـً ئلى أؿٍغ

ت جمغ عبر حىىب  غ اللضًم، وهى عباعة عً قبىت َغق ججاٍع م الحٍغ سُا بٍُغ الحؼام الىاخض ؿِكحر ئلى ميان ٌعغؾ جاٍع

آؾُا والكغق ألاوؾِ ونىال ئلى جغهُا. وعلى ؾبُل اإلاثاٌ، ؿان مكغوع  آؾُا لتربِ الهحن بضٌو حىىب وقغق 

                                                           
1
 Bruce Jones and others ,Shaping the Emerging World: India and the Multilateral Order (Washington, DC: 

Brookings Institution Press, 2013), p.p. 326-327 
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ع الباهؿخاوي اإلامٌى مً البىً آلاؾُىي لالؾدثماع الضولي هى حؼء مً اإلامغ الاكخهاصي بحن الهحن  م الؿَغ الٍُغ

مً هظه  وباهؿخان، وهى عىهغ عئِس ي في مباصعة "خؼام واخض " في الهحن. ٌؿمذ الاؾدثماع في باهؿخان، هجؼء

(، 1اإلاباصعة، للهحن بالىنٌى ئلى مُىاء حىاصع مً أحل جلهحر وكذ العبىع مً اإلاضن الهِىُت الضازلُت ئلى بدغ العغب)

بضأ ًخجؿض على أعى الىاكع خُث للي ججاوبا مً هدى ؾبعحن  2013هظا اإلاكغوع الظي أعلً عىه في الهحن ؾىت 

 .(2) صولت مُلت على هظا الخِ

عملذ الهحن مً بضاًت ؾُاؾت ألابىاب اإلاـخىخت على  :عياسية من خالل الششكات الصينية جـ/اإلاواجهة اإلا

وهى ما ًترحم في “  Welcome In” (yinjinlai)اؾخلُاب عؤوؽ ألامىاٌ ألاحىبُت وهظا وؿلا لؿُاؾت مغخبا بىم 

ألامىاٌ ألاحىبُت خُث بلؼذ قعاع " ًجب أن هـخذ أبىابىا لالؾدثماع"  ، و بالـعل هجحذ الهحن في اؾخلُاب عؤوؽ 

مخجاوعة بظلً الىالًاث اإلاخدضة التي بلؼذ ؿيها  2014ملُاع صوالع في ؾىت  128اؾدثماعاث الكغواث ألاحىبت في الهحن 

ملُاع صوالع ، الهحن بعض هجاخها الىبحر في اؾخلُاب عؤوؽ ألامىاٌ اؾخعايذ عنها بؿُاؾت  84الاؾدثماعاث ألاحىبُت 

.و هى ما ًترحمه اإلاعُاع اإلاجخمعي " ًجب Welcome In” and “Go Out” (zouchuqu)“الخغوج " "مغخبا بىم " و "

ؼ  أن وشجع الاؾدثماع و ًجب أن وؿدثمغ زاعج الهحن" وتهضؾ هظه الؿُاؾُت حشجُع الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ لخعٍؼ

" الهِىُت الكغواث الهِىُت على الخىمُت الاكخهاصًت صازل الهحن. وفى الاججاه الازغ، حشجع "ؾُاؾت الخغوج

الخىؾع في الاؾىاق الضولُت. اهدكاع الكغواث الهِىُت ؾُعمل في مغخلت أولى على عىإلات الكغواث الهِىُت وهى ما عبر 

ل باولغ اإلاسخو في عىإلات الكغواث الهِىُت:   عىه حٍى

غ اإلا ؿمً اإلادخمل أهً  لضص و البٌُئطا هىذ جدىاٌو وحبت الـُىع في الىالًاث اإلاخدضة ميىهت مً لحم الخجًز

لكغهت قىاوؼىي الضولُت الهِىُت،  اإلاملىهت Smithfield Foodsجدىاٌو مىخجاث قغهت ؾمُث ؿُلض ؿىصػ 

ُاهُا ميىهت مً خبىب اإلادانُل ؿمً اإلادخمل أن جدىاٌو مىخجاث  وئطا هىذ جدىاٌو وحبت ؿُىع في بٍغ

خابُىـ  ملىهت لكغهت ظهب للعمل و أهذ جلىص ؾُاعة ؿىلـى اإلانِىُت ، وكض ج اإلاملىهت لكغهت Weetabixٍو

ِىُت وختى في وكذ الغاخت كض للعمل كض حؿخعمل همبُىجغ لىهىؿى اإلاملىن لكغهت ن نِىُت ، وخُىما جهل

 . (3)للمؿغح أو الؿِىما خُنها كض جبخاع جظهغة مً مؿاعح أمً الخابعت لكغهت صالُان  واهضا الهِىُت جظهب

خىكف عىض ئهخاج بع ماصًا خُاة الىاؽ في الؼغب وؾخيخلل ئلى الجاهب اإلاعُاعي ؿه لً جالكغواث الهِىُت جُ

في العالم وهظا للمؿاهمت في  ومداولت وكغهامىخجاث ػغبُت بل ؾُتراؿم مع ئهخاج مىخجاث حعبر عً الثلاؿت الهِىُت 

جىاحه بها  ػظائُتاص مىخجاث عملُت اليكغ اإلاعُاعي الظي باقغجه الهحن، مً اإلادخمل أن جلجأ الهحن ئلى ئًج

يي الظي ٌعبر عً همِ الؿغعت في الحُاة الؼغبُت، مع مأوىالث نِىُت جغهؼ على الحىمت  والهضوء اإلااهضوهالضػ ألامٍغ

 مً الثلاؿت الىىـكىؾُت. اإلاؿخىحى

                                                           
1
 Sara Hsu , "How China's Asian Infrastructure Investment Bank Fared Its First Year", Forbes , (date of access 

01.06.2017).  

https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/01/14/how-chinas-asian-infrastructure-investment-bank-fared-its-

first-year/#200b849f5a7f 
2

 ( 2019,,17,0، )تاريخ الولوج  الجزيرة نتماذا تعرف عن "طريق الحرير"؟"، 

https://bit.ly/2kc8JOU   

3 Joel Backaler, Why Do Chinese Companies Want To Go West?(date of access 12.09.2017)  

 https://www.forbes.com/sites/joelbackaler/2013/12/11/why-do-chinese-companies-want-to-go-west/ 
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 خاثمة:

ٍت الىاكعُت حعض الهحن همىطحا عً عملُت الهعىص اإلاعُاعي في الىظام الضولي ، ؿالهحن مثلذ جدضًا للىظغ 

الجضًضة التي حعخلض أن عملُت الهعىص جيىن عملُت هحراعهُت جيخج عً جدؿً ههِب الضولت مً ؤلامياهُاث ، ؿالهحن 

لت عً لعب صوع صولت عظمي في الىظام الضولي ، هظا ألامغ  عػم جدؿً مىكعها اليؿبي ؿلض هأث بىـؿها لؿىىاث ٍَى

ومً زلـه الجُل الخامـ  ،و طلً بعض أن بضأث الهحن في جبني  حنح ش ي الهُني الغئِـبضأ في الخؼحر مع ونٌى 

ت مً أحل جىَغـ نىعتها  مهُلحاث حضًض على ػغاع الحلم الهُني وبضأث بعضها بمباقغة عملُت مغاحعت معُاٍع

ل ، هظه العىامل ئلى حاهب عىام 2008هضولت عظمى ، زانت بعض مؿاهمتها في خل ألاػمت الاكخهاصًت العاإلاُت لعام 

"آلازغ" )الضٌو ألازغي( بهظا الضوع  اعتراؾأزغي أصث ئلى جُابم عؤٍت الهحن الجضًضة لىـؿها هلىة عظمى ، مع 

م للىلىج ئلى هظام ًدؿم بالثىائُت /الخعضصًت اللُبُت بعض أن وان لؿىىاث ًدؿم  احي ، وهى ما ًمهض الٍُغ الهٍى

 باألخاصًت اللُبُت 

  واإلاصادس:قائمة اإلاشاجع 

 العغبُت:لؼت / بال01

ش الىلىج " .1 غة هذ ، )جاٍع غ"؟"، الجٍؼ م الحٍغ  ( 19,08,2017ماطا حعغؾ عً "ٍَغ

https://bit.ly/2kc8JOU   

ش الىلىج  .2  ( 22.06.2017حُىع محن ، "هل ألاػمت اإلاالُت جدٌى الهحن ئلى كىة عظمى" ، ) جاٍع

China/AR/index.htm-Crisis-http://www.nato.int/docu/review/2009/FinancialCrisis/Financial  

ش  ألاوؾِ،جلغب اإلاىاكف الهِىُت ـ ألاإلااهُت"، الكغق « صبلىماؾُت الباهضا .3  ( 06.07.2017 الىلىج:)جاٍع

https://bit.ly/2Q2G9zy  

غة  الخاعحُت،علي خؿحن باهحر، مـهىم "الهعىص الؿلمي" في ؾُاؾت الهحن  .4 ش للضعاؾاث،مغهؼ الجٍؼ  )جاٍع

 ( 13.06,2017الىلىج 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/201172113270156186  

ش الىلىج  .5  (14.06.2017هبُل خكاص، "ألاػمت اإلاالُت العاإلاُت وجأزحرها علي الاكخهاص العغبي" ، ) جاٍع

https://bit.ly/2eCuFC9  
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